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Abstrakt 

Bakalářská práce je věnována problematice podlahových materiálů na bázi 

cementu a sádry. V úvodní části jsou rozvedeny všeobecné vlastnosti a obecné 

požadavky na podlahy, dále jsou představeny nejdůležitější vlastnosti vybraných 

podlahových materiálů. Práce se věnuje modulu pružnosti, přídržnosti k podkladu 

a pevnostním parametrům zkoušených materiálů. Také hodnotí účinky 

redispergovatelných polymerních prášků v silikátových hmotách určených pro 

podlahy. 

 

 

Abstract 

The thesis is devoted to the issue of flooring materials, cement and plaster. 

In the first part are discussed general properties and general requirements for 

flooring, as well as presents the most important properties of selected flooring 

materials. The work is dedicated to the modulus of elasticity, adhesion to the 

substrate and strength parameters of the tested materials. It also evaluates the 

effects of redispersible polymer powders in silicate compositions intended for 

floors. 
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A Úvod 

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na podlahové hmoty ať už 

vyrovnávací, roznášecí či nášlapné vrstvy se začalo přemýšlet o zvýšení jejich 

užitných vlastností a tím i prodloužení jejich živostnosti. Nedílnou součástí těchto 

modifikací jsou i samonivelační podlahové stěrky, u kterých je zvýšené riziko 

namáhání, například ve výrobních provozech nebo plochách, které jsou namáhány 

pojezdem nebo v případech bodového zatížení např. nožičkou skříně, kde je na 

malé ploše přenášen poměrně velký tlak. Pro takovéto druhy namáhání není 

možné použít běžnou samonivelační stěrku, protože většinou nemusí dlouhodobě 

vydržet tento druh namáhání. Z tohoto důvodu se do podlahových hmot začaly 

přidávat cca před 40 lety přísady polymerů, které dokázaly modifikovat 

materiálové vlastnosti tak, že se zlepšily jejich vlastnosti. Nicméně opravdu 

prosazovat se začaly teprve v posledních 20 letech. Jednou z možností úpravy 

vlastností je i přidání redispergovatelných polymerních prášků, především do 

silikátových materiálových hmot. Vlastnosti, které mohou tyto prášky ovlivňovat je 

celá řada. Jedná se především o modul pružnosti v tahu i tlaku, přídržnost daného 

materiálu s podkladem a s vrstvou, která je na něj dále nanášena, otěruvzdornost, 

mrazuvzdornost, pevnost v tlaku a také pevnost v tahu za ohybu.  

  



~ 3 ~ 

 

B Teoretická část 

1 Podlahy 

Podlahou se rozumí sestava podlahových vrstev uložených na nosném 

podkladu a zabudovaných prvků, dilatačních a pracovních spár, které společně 

zajišťují požadované funkční vlastnosti [3]. 

 

1.1 Druhy podlah 
Podlahy posuzujeme podle jejich namáhání a účelu použití. Podle intenzity 

namáhání nášlapné vrstvy se člení podlahoviny pro bytové a občanské stavby do 

čtyř skupin (příklady prostorů): 

1. Lehké namáhání (ložnice a dětské pokoje), 

2. Střední namáhání (obývací pokoje, kuchyně, hotelové pokoje, nemocniční 

pokoje), 

3. Těžké namáhání (koupelny, chodby, kanceláře, kuchyně v restauracích, 

nemocniční prostory), 

4. Zvlášť těžké (školní prostory, obchodní domy, shromažďovací prostory) 

[14]. 

 

1.2 Požadavky dnes používaných podlah 
Materiály používané pro konstrukci podlah musí respektovat provozní 

zatížení, způsob užívání i požadavky kladené na finální povrchovou úpravu. 

Provozní požadavky mohou být tepelně izolační, akustické, vodotěsné, 

protiskluzné, elektrostatické, chemicky odolné. Podle způsobu užívání se odvozují 

i potřebné vlastnosti, například pro koupelnu, kuchyň, obývací a dětské pokoje, 

ložnici, průmyslové provozy, zdravotnická zařízení, shromažďovací prostory apod. 

Použitým materiálem pro nášlapné vrstvy může být povlaková krytina, polymerové 

stěrky, textilní koberec, betonový povrch, dlažba, dřevo, parkety aj. [1].  
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Technické požadavky podle ČSN 74 4505: 

1. Charakteristiky viditelného povrchu 

Povrch podlahy nesmí vykazovat vady, jako například trhliny, rýhy, kaverny, 

puchýře, vlny apod. Prvky skládaných podlahovin a podlahových krytin nesmí mít 

olámané hrany. U betonových podlah musí výskyt a šířka trhlin odpovídat  

ČSN 73 1201, nebo ČSN EN 1992 – 1 – 1. 

Styky podlahy se stěnami, prostupy podlahou, dilatační spáry a smršťovací 

spáry musí být plynulé, obvykle přímé. Kompletační prvky musí být pevně 

osazeny, nesmějí být zdeformované a tyto prvky ani jejich okolí nesmí být 

znečištěno použitými hmotami. 

 

2. Stálobarevnost 

Jeden z estetických požadavků na podlahy, který většinou přímo nijak 

nemění vlastnosti materiálu, z něhož je podlahová krytina vyrobena a tedy ani 

vlastnosti podlahové krytiny jako takové. Nicméně je důležitý z hlediska 

estetického cítění člověka. 

 

3. Rovinnost povrchu vrstvy 

Měří se výška náhodně vybraných bodů na povrchu měřené vrstvy a 

hodnotí se jejich odchylka od hodnoty předepsané v projektu. 

 

4. Přímost spár 

Hodnotí celkovou přímost hran viditelných spár v podlahách.  

 

Tabulka 1: Mezní odchylky celkové p římosti hran viditelných spár 

Typ podlahy 
Délka spáry 

do  
1 m 

1 m až  
4 m  

4 m až  
8 m  

více než  
8 m  

Podlahy v místnostech pro trvalý pohyb 
osob (byty, kanceláře, nemocniční pokoje, 
kulturní zařízení, obchody, komunikace 
uvnitř objektu, apod.) 

2 mm 5 mm 8 mm 12 mm 

Ostatní místnosti 4 mm 6 mm 10 mm 15 mm 

Výrobní a skladovací haly 4 mm 6 mm 10 mm 15 mm 
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5. Místní rovinnost povrchu 

Měří se odchylka od povrchu podlahy a proložené úsečky reprezentované 

dvou metrovou latí. Dále se hodnotí odchylky rovinnosti v dilatačních či 

smršťovacích spárách a také ve spárách mezi jednotlivými dlaždicemi. 

 

6. Tlouš ťka vrstvy pot ěru 

Skutečně provedená tloušťka vrstvy musí být v souladu s technickou 

dokumentací výrobce materiálu dané vrstvy. Průměrná tloušťka vrstvy potěru 

nesmí být větší než 120 % tloušťky předepsané v návrhu podlahy. V opačném 

případě musí být zvýšená hmotnost podlahového potěru posouzena statickým 

výpočtem. 

 

Tabulka 2: Dovolené odchylky od projektem p ředepsané tlouš ťky vrstvy 
potěru dle ČSN 74 4505 

Předepsaná 
tloušťka [mm] 

Tloušťka vrstvy potěru [mm] 

Nejmenší hodnota Průměr 

10 ≥ a ≥ 10 

15 ≥ a ≥ 15 

20 ≥ 15 ≥ 20 
25 ≥ 20 ≥ 25 
30 ≥ 25 ≥ 30 
35 ≥ 30 ≥ 35 
40 ≥ 30 ≥ 40 
45 ≥ 35 ≥ 45 
50 ≥ 40 ≥ 50 
60 ≥ 45 ≥ 60 
70 ≥ 50 ≥ 70 
80 ≥ 60 ≥ 80 

> 80 b ≥ a ≥ předepsaná tloušťka 

a - Musí být odsouhlaseno projektantem podle konkrétních podmínek 

b - U cementových potěrů by měly být vzaty v úvahu zásady technologie betonu 
vedené v ČSN EN 206-1 

 

7. Rozměrová stálost 

Podlahové vrstvy nesmí po dobu své životnosti vykazovat výrazné 

rozměrové změny. Povolené odchylky stanoví příslušné normy výrobků a 

projektová dokumentace objektu. 
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8. Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita podlahových potěrů v bytové nebo 

občanské výstavbě se hodnotí zejména prostřednictvím pevnosti v tahu za ohybu. 

Požadavky na úroveň pevnosti v tahu za ohybu jsou uvedeny v tabulce Tabulka 3. 

Podlahové potěry musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13 813. Hodnoty pevnosti 

v tahu za ohybu uvedené v tabulce jsou hodnotami, které odpovídají výsledkům 

zkoušek prováděných na tělesech vyráběných přímo na staveništi nebo na 

tělesech odebraných z hotových vrstev. Pro kontrolní zkoušky cementových 

potěrů lze alternativně použít i tzv. odtrhové zkoušky, tj. stanovení pevnosti v tahu 

povrchových vrstev. U cementového potěru s třídou pevnosti F4 musí být 

průměrná hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev větší než 1,25 MPa, u třídy 

F5 větší než 1,75 MPa, u třídy F7 větší než 2,25 MPa.  

 

Tabulka 3: Požadavky na výsledy zkoušek pevností v tahu za ohybu 

Pevnost v tahu za ohybu 
[MPa] 

Materiál 
potěru 

Třída pevnosti v tahu 
za ohybu podle  
ČSN EN 13813 

Nejmenší hodnota Průměr 

Litý potěr na 
bázi síranu 
vápenatého 

F4 ≥ 3,5 ≥ 4,0 
F5 ≥ 4,5 ≥ 5,0 
F7 ≥ 6,5 ≥ 7,0 

Potěr na bázi 
síranu 

vápenatého 

F4 ≥ 2,0 ≥ 2,5 
F5 ≥ 2,5 ≥ 3,5 
F7 ≥ 3,5 ≥ 4,5 

Cementový 
potěr 

F4 ≥ 2,0 ≥ 2,5 
F5 ≥ 2,5 ≥ 3,5 
F7 ≥ 3,5 ≥ 4,5 

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu se provádí podle  
ČSN EN 13892 - 2 

 

9. Tvrdost povrchu a odolnost proti opot řebení 

Tvrdost povrchu a odolnost proti opotřebení musí odpovídat příslušným 

normám výrobku jednotlivých typů nášlapných vrstev. Tyto parametry musí 

splňovat takovou úroveň, aby zaručovaly při daném typu provozu životnost 

nášlapné vrstvy specifikované jejím výrobcem. 
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10. Odolnost proti kontaktnímu namáhání 

U nášlapných vrstev bytové a občanské výstavby i u průmyslových podlah 

musí být vždy prokázáno, zda kontaktní napětí není větší než pevnost použitého 

materiálu v tlaku. U některých nášlapných vrstev s nižším modulem pružnosti musí 

být menší než 40 % pevnosti nášlapné vrstvy. 

 

11. Tepelně technické vlastnosti 

Požadavky jsou stanoveny v ČSN 73 0540-2 pro budovy pozemních staveb 

s požadovaným stavem vnitřního prostředí. 

 

12. Působení vody a vlhkosti 

V případech, kdy by přijímání vlhkosti nebo vody podlahou mohlo být na 

závadu, navrhne se jeho omezení, popř. vyloučení. 

Podle nasákavosti nášlapné vrstvy vodou se rozlišují: 

a) Podlahy nasákavé  přes 12 %, 

b) Podlahy málo nasákavé 3 % do 12 %, 

c) Podlahy nenasákavé do 3 %. 

 

13. Akustické vlastnosti 

Podlaha a její součásti musí po celou dobu své životnosti splňovat 

požadavky na zvukovou izolaci, které stanoví normativ ČSN 73 0532. 

 

14. Chemické a biotické vlastnosti 

Podlahy musí být z materiálů, jejichž vzájemný styk nevyvolá změny 

požadovaných vlastností. Požadavky na odolnost proti kyselinám, louhům, 

agresivním plynům nebo výparům, tukům, olejům, roztokům soli apod. se 

stanovují v jednotlivých případech podle provozních podmínek, působících 

chemických látek, jejich koncentrace, množství a doby jejich působení. Podlahy a 

použité materiály nesmějí umožňovat vegetaci plísní, hub, mikroorganismů a 

napadení hmyzem nebo jinými živočichy. 
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15. Požární bezpe čnost 

Norma řady ČSN 73 0810 stanovuje související požadavky na podlahy 

z hlediska jejich třídy reakce na oheň a v případě některých konstrukcí podlah na 

požární odolnost. 

 

16. Elektrické a magnetické vlastnosti 

Tyto vlastnosti podlah se předepisují pro prostory, kde jsou na ně kladeny 

zvláštní nároky. Požadavky jsou stanoveny zejména v ČSN EN 61340-4-1. 

 

17. Skluznost 

Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluznou 

úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. 

 

18. Hygienické požadavky  

Podlahy musí splňovat hygienické požadavky stanovené podle zvláštních 

předpisů MMR č. 137/1998 Sb. 

 

Podle druhu namáhání se požadují i p říslušné vlastnosti, kritéria hodnocení 

kvality a ú čelnosti použití: 

1. Kročejová neprůzvučnost, 

2. Dotyková povrchová teplota, 

3. Obrusnost nášlapné vrstvy, 

4. Vodotěsnost [1]. 

 

2 Možnosti modifikace silikátových podlahových hmot  

V předchozí kapitole jsem vypsal požadavky na dnes používané podlahy, 

které je možné různě vylepšovat pomocí přísad a příměsí do podlahových směsí. 

Přísada je chemická sloučenina, která se přidává během míchání směsi, za 

účelem modifikace jejích vlastností čerstvém nebo tvrdnoucím stavu. Používá-li se 

více než jedna přísada je nutné ověřit jejich vzájemnou snášenlivost. 
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Přísady lze rozdělit na: 

- vodoredukující / plastifikační, 

- silně vodoredukující / superplastifikační, 

- provzdušňující, 

- urychlující tuhnutí a tvrdnutí, 

- zpomalující tuhnutí, 

- těsnící (hydrofobizační, odpuzující vodu). 

Příměsi jsou jemné anorganické nebo organické látky, které se přidávají do směsi 

s cílem zlepšit její konečné vlastnosti nebo dosáhnou požadovaných [13]. 

Přídavek polymeru je příkladem takové příměsi. 

První přísady polymerů do podlahových hmot se začaly přidávat cca před 

40 lety. Nicméně opravdu prosazovat se začaly teprve v posledních 20. letech a to 

pro jejich příznivý vliv na vlastnosti používaných podlahových materiálů. Velké 

množství podlahových skladeb je ve finále opatřeno stěrkami nebo lépe 

samonivelačními stěrkami pro vytvoření rovné podlahové plochy, na kterou se 

dále aplikuje pochozí vrstva. Tyto stěrky se většinou vyrábí na sádrové 

(anhydritové) nebo na cementové bázi, jež mají své typické vlastnosti. 

 

2.1 Sádra a její vlastnosti 
Vznikla krystalizací přesycených vodných roztoků mořských mělčin. Dalším 

přírodním zdrojem sádry je také lasturový vápenec vznikající rozpadem lastur 

druhohorních živočichů. Zdrojem sádry nejsou pouze přírodní naleziště, ale též 

výrobní procesy, při kterých vzniká sádra jako vedlejší produkt. K nejdůležitější 

sádře tohoto typu patří tzv. REA-sádra (z německého 

Rauchgasentschwefelungsanlagen), vznikající při odsíření kouřových zplodin 

tepelných elektráren [2]. V samonivelačních podlahových stěrkách je sádra 

využívána především jako anhydrit, který vznikne odstraněním krystalicky vázané 

vody síranu vápenatého (sádrovce, CaSO4 . 2H2O) při teplotách mezi 200°C a 

1180°C, čímž vzniká CaSO4 tzv. anhydrit. Kromě popisované výroby se anhydrit 

vyskytuje také v přírodní formě, kde vznikl ze sádrovce za vysokých teplot a tlaků, 

a je tedy možné ho přímo těžit [2]. 
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Tabulka 4: Zm ěny síranu vápenatého podle krystalicky vázané vody 

Chemický vzorec CaSO 4 x 2H2O CaSO4 x 1/2H2O CaSO4 

popis síran vápenatý polohydrát síranu 
vápenatého anhydrit 

Další názvy 

přírodní sádra, 
sádrovec, 
technická 

sádra 

α sádra, α polohydrát, 
 β sádra, β polohydrát, 
autoklávovaná sádra 

přírodní anhydrit 

Obsah krystalické 
vody [% hm] 20,92 6,21 0 

Průmyslový výrobní 
proces < 40°C β: 120 - 180°C za sucha, 

α: 80 - 180°C v autoklávu 300 - 900°C 

Použití 
surovina před 
vstupem do 

výroby 

výchozí surovina pro 
sádrokartonové desky, 
sádrové omítky, tmely 

atd. 

výchozí surovina 
pro lité sádrové 

potěry, vyskytuje 
se i v přírodě 

 

 

Základní vlastnosti sádry: 

Objemová hmotnost výrobků ze sádry se pohybuje od 800 do 1600 kg/m3, 

součinitel délkové teplotní roztažnosti je cca 20.10-6 K-1. Pórovitost může u 

sádrových omítek být až 60 % objemu. Díky vysoké pórovitosti jsou sádrové 

výrobky schopné absorbovat vysoké množství vody a opět je uvolňovat zpět do 

ovzduší. Působení krátkodobé vlhkosti nepředstavuje pro sádrové výrobky vážný 

problém, dlouhodobé působení však vede k postupnému rozpouštění sádry, 

snižování pevnosti, popřípadě k povrchovému výskytu plísní v místě lokálního 

hnízda rozpouštějící se sádry. 

Faktor difúzního odporu sádry je mezi 10 a 25, součinitel tepelné vodivosti 

je 0,021 W/m.K. Součinitel délkové teplotní roztažnosti je cca 20.10-6 K-1. I přes 

dvojnásobnou délkovou teplotní roztažnost sádry oproti betonu lze ze sádrových 

výrobků vytvářet podstatně větší dilatační celky (až 15 m) než u betonu (3-4 m), 

neboť velká část objemových změn probíhá v oblasti plastických či elastických 

změn materiálu.  

Smrš ťování:  od konce hydratace sádry do rovnovážné vlhkosti podléhá 

sádra v praxi nepodstatnému smrštění 0,3 mm/m. 
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Bobtnání:  v době hydratace sádry tedy její krystalizaci dochází 

k nepatrnému bobtnání (0,1 mm/m), které však také pro praxi není významné, 

neboť se odehraje v zóně plastických materiálů. 

Teplotní odolnost:  sádrové výrobky nemají být vystaveny dlouhodobě 

teplotám přes 45°C, neboť při nich dochází k přechodu na α a β sádru s pomalým 

úbytkem pevnosti. V oblastech teplot mírně nad 40°C dochází k těmto změnám 

jen velmi pomalu a nemají tedy praktický význam. Při teplotách okolo 100°C, však 

již dochází k poměrně rychlým změnám. Tato informace však nic nemění na tom, 

že sádrové výrobky jsou vynikajícím materiálem pro požární ochranu staveb. 

Modul pružnosti:  2800-5200 N/mm2. 

Rovnovážná vlhkost:  0,1-0,4 % objemu [2].  

Ze zmíněných vlastností je patrné, že sádrové výrobky se hodí především 

do interiéru, kde nepodléhají degradaci teplotou či působením vlhkosti. 

 

2.2 Cement a jeho vlastnosti 
Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně mletá anorganická látka, která po 

smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních 

reakcí a procesů. Po zatvrdnutí zachovává svoji pevnost a stálost také ve vodě. 

Cementů je mnoho druhů v závislosti na použité přísadě či příměsi a množství 

slinku viz Tabulka 6. na straně 13. 

Portladský slinek se vyrábí pálením nejméně do slinutí přesně připravené 

surovinové směsi obsahující prvky, obvykle vyjádřené jako oxidy CaO, SiO2, Al2O3, 

Fe2O3 a malá množství jiných látek. Surovinová směs musí být homogenní. Výpal 

se provádí v rotační peci při 1450°C. Následné chlazení je velmi prudké, teplota 

klesá z 1450°C až na 350°C. 

Portlandský slinek je hydraulická látka, která se musí sestávat nejméně ze 

dvou třetin hmotnosti z křemičitanů vápenatých (trikalciumsilikát C3S „Alit“ a 

dikalciumsilikát C2S „Belit“). Ve zbytku jsou pak obsaženy slinkové fáze obsahující 

hliník a železo a jiné sloučeniny (trikalciumaluminát C3A a tetrakalciumaluminátferit 

C4AF). 

Protože je pro podlahové stěrky důležitá co největší pevnost při co 

nejmenší tloušťce konstrukce, používá se především portlandský cement CEM I. 

Proto se budu věnovat hlavně jeho vlastnostem [13]. 
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Základní vlastnosti cementu CEM I: 

Objemová stálost:  u všech cementů se stanovuje dle EN 196-3 v Le 

Chatelierově objímce a její roztažení musí být menší než 10 mm. 

Měrná hmotnost:  u cementu není předepsána, orientační hodnota u 

portlandského cementu je 3100 kg/m3. 

Sypná hmotnost:  volně sypaná je 900 – 1300 kg/m3, v setřeseném stavu 

1400 – 1800 kg/m3. 

Pevnost v tlaku:  každý cement má od výrobce deklarovanou počáteční 

pevnost po dvou či sedmi dnech a především normalizovanou pevnost po 28 

dnech. Tyto pevnosti se liší podle pevnostní třídy cementu. 

 

Tabulka 5: Požadavky na mechanické a fyzikální vlas tnosti cement ů uvedené 
jako charakteristické hodnoty dle ČSN EN 197-1 [13] 

Pevnostní 
třída 

Pevnost v tlaku [MPa] 
Počátek 
tuhnutí 

Počáteční 
pevnost Normalizovaná 

pevnost 28 dnů 
2 dny 7 dní 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 R ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 

 

Vývin hydrata čního tepla:  Po 7 dnech (ČSN EN 196-8) nebo po 41 

hodinách (dle ČSN EN 196-9) nejvýše 270 kJ/kg. U běžného portlandského 

cementu je to 320 – 395 J/g za 28 dní při 20°C [13].  
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Tabulka 6: P řehled cement ů pro obecné použití podle ČSN EN 197-1 [13] 

Hlavní 
druhy  Označení 

Slínek 
[%] 

K 

CEM I Portlandský 
cement CEM I 95-100 

C
E

M
 II

 P
or

tla
nd

sk
ý 

ce
m

en
t s

m
ě
sn

ý 

Portlandský 
struskový cement 

CEM II/A-S 80-94 
CEM II/B-S 65-79 

Portlandský 
cement s 

křemičitým 
úletem 

CEM II/A-D 90-94 

Portlandský 
pucolánový 

cement 

CEM II/A-P 80-94 
CEM II/B-P 65-79 
CEM II/A-Q 80-94 
CEM II/B-Q 65-79 

Portlandský 
popílkový cement 

CEM II/A-V 80-84 
CEM II/B-V 65-79 
CEM II/A-W 80-94 
CEM II/B-W 65-79 

Portlandský 
cement s 

kalcinov. břidlicí 

CEM II/A-T 80-94 

CEM II/B-T 65-79 

Portlandský 
cement s 
vápencem 

CEM II/A-L 80-94 
CEM II/B-L 65-79 
CEM II/A-LL 80-94 
CEM II/B-LL 65-79 

Portlandský 
směsný cement 

CEM II/A-M 89-94 
CEM II/B-M 65-79 

CEM 
III 

Vysokopecní 
cement 

CEM III/A 35-64 
CEM III/B 20-34 
CEM III/C 5-19 

CEM 
IV 

Pucolánový 
cement 

CEM IV/A 65-89 
CEM IV/B 45-64 

CEM 
V Směsný cement 

CEM V/A 40-64 

CEM V/B 20-38 
 

K Slínek 

S Vysokopecní struska 

D Křemičitý úlet 

P Pucolány přírodní 

Q 
Pucolány přírodní 

kalcinované 
V Popílky křemičité 

W Popílky vápenaté 

T Kalcinovaná břidlice 

L Vápenec (liší se obsahem 
organického uhlíku) LL 
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2.3 Modifikace polymery 
Disperze polymer ů: 

Vodní disperze (forma existence plastické látky) se vyrábí na bázi: 

- polyvinylacetát (PVAC) a jeho kopolymery, 

- polymery esterů kyseliny akrylové (akryláty A) a metakrylové (MA), 

- polyvinylpropionát (PVP), 

- polystyrenbatadienové kopolymery (PSB), 

- polymery a kopolymery olefinů (polyetylen, polypropylen). 

Používají se jako pojivo v tenkovrstvých omítkách, tmelech pro lepení obkladů, 

v podlahovinách, v nátěrových látkách, jako přísady k anorganickým maltovinám. 

Z fyzikálního hlediska se jedná o heterogenní systém, jehož kulovité částice 

polymerů o velikosti 10-8 až 10-5 m jsou dispergovány ve vhodné fázi; je to 

přechodový stav mezi kapalinou a tuhou látkou (nejsou to emulze ani suspenze). 

Částice jsou stabilizovány emulgátory nebo ochrannými koloidy, které jsou 

absorbovány na jejich povrchu [14]. 

Do maltových směsí samonivelačních podlahových stěrkových hmot se 

mohou přidávat jednak polymery rozpustné ve vodě jako jsou např. étery celulózy 

za účelem retence vody a stabilizace směsi proti odsedání a jednak nerozpustné 

mikročástice polymerů za účelem modifikace mechanických vlastností vytvrdlé 

malty. Tato práce se bude zabývat pouze modifikací malt nerozpusnými 

polymerními částicemi. 

 

Modifikace malt polymerními mikro částicemi 

Modifikaci lze realizovat dv ěma způsoby: 

1. Přídavkem vodné polymerní disperze (tzv. zušlech ťující) 

Tyto lze dávkovat do malty pouze in-situ na stavbě při mísení suché 

maltovinové směsi s vodou. Na stavbu je tedy nutné dodat zvlášť suchou 

maltovinovou směs a zvlášť zušlechťující disperzi. V současnosti se v praxi tento 

postup používá pouze minimálně. 
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2. Přídavkem redispergovatelného polymerního prášku 

Tyto prášky se vyrábí z polymerní disperze, které jsou hydrosoly obsahující 

vodu, polymer a nepolymerní látky. Odpařením disperze ve vakuu se získá 

redispergovatelný polymerní prášek [1]. Tímto řešením připravený prášek se 

potom opatří ochranným koloidem proti slepení. Toto řešení je dnes preferováno, 

protože dávkování se provádí přímo ve výrobním závodě a na stavbu se dodává 

suchá směs. Tímto způsobem se dokáže lépe udržet kvalita připravované směsi.  

 

Redispergovatelné polymerní prášky v samonivela čních podlahových 

stěrkách 

Polymerními částicemi se modifikují především materiály na bázi cementu. 

Materiály na bázi sádry vykazují příznivější poměr mezi pevností v tlaku, tahu a 

modulem pružnosti než hmoty cementové Modifikace mechanických vlastností 

sádrových hmot polymerem tudíž není tolik nutná. 

Disperzní prášky napomáhají zlepšit množství technických požadavků na 

podlahové hmoty, jako je přídržnost k podkladu, mechanické pevnosti, rozlivné 

vlastnosti malt, odolnost vůči obrušování valivým zatížením, atd. Polymer se 

během tvrdnutí cementové matrice koncentruje ve vznikajících pórech v průběhu 

schnutí malty, kdy se záměsová voda buď odpařuje, anebo se využije při hydrataci 

cementu. Částice polymerů vytvářejí v pórech disperzní film. Pokud disperzní film 

není souvislý v celé hmotě, ale tvoří se převážně v dutinách, které představují 

nejslabší místo v cementové matrici, hovoříme tu o polymerní doméně. 

Pevnost v tahu takovéto domény je výrazně vyšší než hodnota stanovená 

při čisté cementové maltě. Polymerní domény proto představují výrazné posílení 

cementové matrice. Můžeme proto říct, že redispergovatelný disperzní prášek 

působí v systému vedle primárního hydraulického pojiva jako sekundární 

polymerní pojivo. Navenek se tento účinek přídavku polymerních částic projevuje 

zvýšením pevnosti v tahu za ohybu, přilnavostí a odolností vůči obrusu a také 

sníženou tvorbou trhlin [7]. 
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2.4 Vyrovnávací hmoty: 
Jedná se skupinu materiálů sloužící k vyrovnání podkladu před nanášením 

dalších vrstev ať již nášlapných nebo podlahových. Vyskytují se ve dvou 

základních materiálových variantách – na bázi sádry (anhydritu) a cementu a ve 

většině případů jsou samonivelační. 

 

Tabulka 7:Materiálové a aplika ční rozdíly mezi samonivela čními st ěrkami a 
běžnými pot ěry [10] 

Materiál 
Obvyklá 
aplika ční 
tlouš ťka 

Typ Materiálové 
složení pojiva 

Způsob 
aplikace 

Samonivelační 
stěrky 5 - 15 mm 

cementové 
OPC + CAC + 

SO4
-2  

+ RPP (< 2 %) 
strojní nebo 

ruční lití 
polymer-

cementové 

OPC + CAC + 
SO4

-2  
+ RPP (> 2 %) 

sádrové anhydrit / α - 
hemihydrát 

Potěry 15 - 60 mm 
cementové OPC (RPP) 

ruč. 
rozprostření / 

vibrace 

sádrové anhydrit / 
hemihydrát 

strojní nebo 
ruční lití 

Vysvětlivky: OPC - portladský cement, CAC - hlinitanový cement, SO4
-2 - zdroj 

síranových aniontů (anhydrit, α - hemihydrát), RPP - redispergovatelný polymerní prášek 
 

2.4.1 Sádrové (anhydritové) samonivela ční hmoty 
Jedná se především o potěry na bázi síranu vápenatého. Jsou použitelné 

především do interiéru a lze s nimi provést velmi tenké vrstvy (od 2 mm), tak i 

vrstvy silnější (až do 38 mm). O vyrovnávacích stěrkách mluvíme orientačně do 

tloušťky 10 mm, potom se již jedná o samonivelační potěry. Samozřejmě, že čím 

má být tloušťka vrstvy větší, používají se směsi s větší zrnitostí. Sádrové 

samonivelační hmoty těží především ze snadnosti rozlivu a rychlosti vysychání 

téměř bez objemových změn. Výhodou většiny sádrových hmot je, že je lze bez 

problémů lít i strojně bez speciálního dodatečného vybavení. Lze je použít jek na 

suché betonové, tak na sádrové podklady [2]. 
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2.4.2 Cementové samonivela ční stěrky 
Jsou suché směsi na bázi cementu s přísadou plastifikátorů, které se po 

rozdělání s vodou vyznačují snadným rozlivem a jsou vhodné ve standartním 

provedení především pro betonové vnitřní povrchy. Tloušťka vrstvy je obvykle 10 

mm. Vedle těchto standartních hmot se vyrábějí také vyrovnávací hmoty na 

dřevěné podklady vyztužené vlákny pro větší pružnost. Všechny tyto hmoty se 

používají především pro vyrovnání nerovností podlah před nanášením vlastní 

nášlapné vrstvy (dlažba, PVC, koberce, apod.). Před litím samonivelačních hmot 

je třeba jako první krok vyrovnat všechny lokální hrubé nerovnosti a utěsnit 

všechny otvory v podkladu [2].  

 

2.4.3 Členění a možné vlastnosti 
Podle [2] se uvádí příklady pro realizaci samonivelačních vyrovnávacích hmot: 

Příklad vlastností sádrových samonivela čních vyrovnávacích hmot pro 

tlouš ťky 2-15 mm: 

Tloušťka vrstvy do 15 mm, doba zpracování 30 min, pochozí po 3 hod při 

tloušťce vrstvy 2 mm, pevnost v tahu 7 MPa, pevnost v tlaku 22 MPa, minimální 

tloušťka 2 mm, maximální tloušťka 15mm, Spotřeba materiálu 1,8 kg/mm.m2. 

 

Příklad vlastností sádrových samonivela čních vyrovnávacích hmot pro 

tlouš ťku 10-35 mm:  

Tloušťka vrstvy do 35 mm, doba zpracování 30 min, pochozí po 5 hod, 

pevnost v tahu za ohybu 6 MPa, pevnost v tlaku 27 MPa, minimální tloušťka 10 

mm, maximální tloušťka 35mm, Spotřeba materiálu 1,8 kg/mm.m2. 

 

Příklad vlastností cementových samonivela čních vyrovnávacích hmot pro 

tlouš ťku 5-10 mm: 

Pevnost v tlaku 28 MPa, pevnost v tahu za ohybu 6 MPa, součinitel tepelné 

roztažnosti 0,01 mm/m.K, pochozí po 3 h, zatížitelná po 24 h, položení parotěsné 

nášlapné vrstvy po 24 h, maximální zbytková vlhkost před položením nášlapné 

vrstvy 2,5 % [2]. 
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Tabulka 8: Členění samonivela čních st ěrek [9] 

Materiálová 
charakteristika 

Technické parametry 

Použití Pevnost 
v tlaku 
(MPa) 

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 
(MPa) 

Přídržnost 
(MPa) 

Deklarace 
odolnosti 

proti 
obrusu 

CT: cementové 
(RPP 0 %) ≤ 15 ≤ 5 ≤ 0,5 ne 

zpravidla pouze pro 
dlažby zatížené chůzí 

osob 

CT: cementové 
modifikované  
(RPP 1 - 2 %) 

15 - 25 5 - 7 0,5 - 1,0 ne 
pod všechny druhy 
podlahových krytů 

zatížené chůzí osob 

CT: 
polymercementové 

modifikované  
(RPP 2 - 3 %) 

25 - 35 7 - 9 1,0 - 1,5 ne/ano 

pod všechny druhy 
podlahových krytů 

zatížených chůzí osob, 
event. finální pro lehké 

a střední provozní 
zatížení 

CT: 
polymercementové 

modifikované  
(RPP 3 - 4 %) 

35 - 45 9 - 11 1,5 - 2,0 ano 

pod všechny druhy 
podlahových krytů 

zatížené chůzí osob a 
pojezdem, též jako 
finální pro střední a 

vysoké provozní 
zatížení 

CA: na bázi síranu 
vápenatého  

(RPP 0 - 1,5 %) 
20 - 30 6 - 7 0,5 - 1,0 ne 

pod všechny druhy 
podlahových krytů 

zatížené chůzí osob, 
ne pro vlhké prostředí 

 

V tabulce Členění samonivelačních stěrek jsou vidět možné vlastnosti 

jednotlivých materiálů na cementové a sádrové bázi, rozdělené podle přídavku 

redispergovatelného polymerního prášku. S vyšším přídavkem 

redispergovatelného polymerního prášku se mění vlastnosti těchto materiálů a na 

základě těchto modifikovaných vlastností se zároveň mění i možné použití těchto 

materiálů v konstrukcích. V další kapitole je ukázka použití samonivelačních 

polymerních stěrek ve skladbách podlah. 
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2.4.4 Možnosti použití samonivela čních st ěrek ve 
skladbách podlah 

Aplikační síře využití samonivelačních stěrek je značná, nadále jsou zohledněny 

skladebné uspořádání podle [10]. 

 

 

Vyrovnání starých i nových podklad ů 

1. Podklad (anhydrit bez podlahového 

vytápění) 

2. Očištěný povrch 

3. Podlahová penetrace  

4. Samonivelační stěrky 

5. Podlahový kryt 

 

 

 

Vytvo ření finální vyrovnávací a 

zpevňující st ěrky 

1. Podklad (anhydrit bez podlahového 

vytápění) 

2. Očištěný povrch 

3. Podlahová penetrace  

4. Samonivelační polymercementové 

stěrky 

 

 

 

Lokální opravy a celoplošné zpevn ění 

1. Podklad  

2. Očištěný povrch 

3. Sanovaný výtluk v podkladu (stěrka : 

písek = 3 : 2) 

4. Podlahová penetrace 

5. Samonivelační polymercementová 

stěrka 

6. Ochranný nátěr - povlak 

 

5 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 3 

4 

6 
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Zateplování topných kabel ů a rohoží 

elektrického podlahového topení 

1. Tepelná izolace 

2. Roznášecí potěrová (betonová) 

deska 

3. Podlahová penetrace 

4. Elektrická otopná rohož 

5. Samonivelační polymercementová 

stěrka, nebo cementová 

samonivelační stěrka 

6. Lepící tmel kategorie min. C2 

7. Keramická dlažba 

 

 

Samonivela ční materiály jako opravné materiály: 

Vyrovnávání běžných nerovností podkladu v rámci max. přípustné aplikační 

tloušťky samonivelačních stěrek patří k jejich základním funkčním vlastnostem. 

Samonivelační stěrky s vyšším stupněm modifikace redispergovatelnými polymery 

lze použít k lepení a zalévání trhlin v podkladu a ve směsi s pískem (např. 3 díly 

stěrky : 2 díly písku) jako rychletuhnoucí výplňové hmoty a opravné a vyrovnávací 

potěry [9]. 

 

Sanace výtluk ů: 

Samonivelační stěrky lze v běžné aplikační konzistenci použít k 

„jednokrokové“ sanaci výtluků, pokud jejich hloubka nepřesahuje max. 

deklarovanou aplikační tloušťku dané stěrky včetně vyrovnávací vrstvy, např. 

samonivelačními stěrkami s max. deklarovanou aplikační tloušťkou do 20 mm lze 

v rámci běžné celoplošné aplikace na tl. 5 mm sanovat přelitím výtluky do hloubky 

max. 15 mm. 

 Samonivelační stěrkou s přípustným vícevrstvým litím (většinou pouze 

polymer-cementová) lze v běžné aplikační konzistenci sanovat výtluky do hloubky 

deklarované aplikační tloušťky tzv. předlitím, kdy se nejprve stěrkou zalijí výtluky, 

a druhý den se přelívá hlavní vyrovnávací vrstvou celá plocha. 

5 

1 
2 

3 
4 

6 

7 
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 Hluboké výtluky překračující max. aplikační tloušťku stěrky lze sanovat 

výplňovou směsí samonivelační stěrky s pískem (pokud výrobce stěrky dané 

mísení připouští). K danému účelu se zpravidla používá polymercementová 

stěrka, která se po přípravě do běžné aplikační konzistence následně smísí 

s pískem (např. v poměru 3 díly hmot. díly stěrky : 2 hmot. díly písku). Pro 

přípravu této sanační směsi platí obecné zásady: 

- použitá stěrka má mít vyšší deklarovanou pevnost než sanovaný podklad, 

- hrubost písku volíme dle hloubky výtluku např.:  

o pro vrstvy do 25 mm písek 0 - 2 mm, 

o pro vrstvy do 50 mm písek 0 – 4 mm, 

- před přelíváním sanovaného výtluku samonivelační stěrkou (běžně po 24 

hodinách) se povrch výtluku penetruje [9]. 

 

Vyplňování a lepení trhlin a prasklin podkladu: 

 Vyplňováním rozumíme opravy prasklin a trhlin u sdružených potěrů a 

desek, kde nehrozí vertikální posuny oddělených částí těchto konstrukčních prvků. 

Platí zde zásady, že trhliny do šířky přípustné aplikační tloušťky stěrky zaléváme 

po jejich vyčištění a penetrování samotnou stěrkou a trhliny větší šířky vyplňujeme 

směsí stěrky a písku. Opravy trhlin a prasklin se vždy provádí ve dvou krocích, 

tzn. Den před aplikací vrchní vyrovnávací stěrky. 

 Lepením trhlin a prasklin rozumíme opětné pevné spojení oddělených částí, 

přenášející ohybová napětí jako původní neporušená konstrukce. Provádí se 

především u plovoucích potěrů a bývá spojeno s tzv. sponkováním kovovými 

kotvami, zalévanými v předvrtaných lůžcích stěrkou, kterou je lepena prasklina. 

K danému účelu se používají vysoce modifikované polymercementové stěrky [9]. 

 

Lokální a celoplošné sanace podlahových pot ěrů a desek: 

 Výplňovou směs samonivelační stěrky s pískem (např.: 3 : 2) lze využít také 

jako opravný, rychletuhnoucí potěr k lokálním nebo celoplošným sanacím 

podlahových potěrů a desek. Směs má sníženou schopnost samonivelace a 

omezenou vhodnost ke spádování. 

 Celoplošnou sanací opravným potěrem ze směsi stěrky s pískem lze 

sanovat podklady formou vrchní potěrové roznášecí vrstvy, kterou je možné dle 

potřeby vyztužit. [9] 
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3 Účinek redispergovatelných polymerních prášk ů na 

vlastnosti silikátových hmot 

Hlavními projevy modifikace silikátových materiálu redispergovatelnými 

polymerními prášky je zlepšení jejich vlastností v závislosti na množství přídavku 

polymerního prášku. Zlepšuje se hlavně pevnost v tahu za ohybu. Další vlastnosti, 

které jsou zlepšeny, jsou přídržnost, otěruvzdornost, mrazuvzdornost, atd. Pro 

samonivelační podlahové materiály je přídavek redispergovatelných polymerů 

velice žádoucí, protože se to pozitivně projeví na odolnosti daného materiálu 

(především cementu a sádry, z nichž se vyrábějí) a možnostech jeho použití. 

Zvláště v případech, kdy se samonivelační polymer-cementová stěrka použije jako 

finální. 

 

3.1 Míra projevu ú činku redispergovatelných polymerních 
prášk ů 
Míra projevu účinku redispergovatelných polymerních prášků se liší od 

směsi, do které prášek přidáváme a od množství přidávaného prášku. Na grafech 

je vidět, jakým způsobem je možné ovlivnit výsledné vlastnosti cementového, 

respektive polymer-cementového materiálu. 

 

Graf 1: Hodnoty pevnosti v tahu za ohybu v závislos ti na p řídavku 
redispergovatelného polymerního prášku u polymer-ce mentového materiálu 
[9] 
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Graf 2: Míra závislosti p řídržnosti na p řídavku redispergovatelného 
polymerního prášku u polymer-cementového materiálu [9]  

 

 

Z grafů je patrno, že přídavek redispergovatelného polymerního prášku 

vylepšuje dané vlastnosti relativně rovnoměrně v závislosti na množství přídavku. 

Díky tomuto poznatku je možné prášky dávkovat tak abychom dosáhli 

požadovaných výsledků při únosném zvýšení ceny materiálu. 

 

 

4 Přehled experimentálních metod sledování vlastností 

materiál ů 

4.1 Modul pružnosti: 
Má stejný tvar závislosti na pórovitosti jako na pevnost, odlišné jsou jen 

empirické konstanty. Pórovité látky mají charakteristické lomené deformační křivky 

(závislost deformace na zatížení). Směrnice křivky, vyjadřující modul pružnosti, 

vykazuje při nižším zatížení vyšší hodnotu než při vyšším napětí. Příčinou jsou 

plastické deformace vznikající dotlačováním pórovité struktury [14].  
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Obrázek 1: Příklad dvou různých materiál ů a porovnání jejich modulu 
pružnosti  

 
 

Materiály, které potřebují k dosažení stejné deformace větší napětí, mají i 

vyšší hodnotu modulu pružnosti.  

Materiály s menší deformací mají vyšší modul pružnosti, jak je vidět na 

obrázku, kde při stejném napětí prokazuje materiál "II" podstatně větší deformaci 

než materiál "I". Materiál "II" má tedy menší modul pružnosti než materiál "I". 

Lze rozlišovat jednotlivé moduly pružnosti: 

a) Modul pružnosti v tahu za ohybu, 

b) Modul pružnosti v tlaku a tlaku, 

c) Modul pružnosti ve smyku. 

 

4.1.1 Statický modul pružnosti v tlaku 
Statický modul pružnosti v tlaku Ec představuje pružnostní charakteristiku 

vyjadřující deformační vlastnosti materiálu v tlaku. Zjišťuje se z deformací, které 

nastávají při známém zatížení na základě Hookova zákona. 

 

�� � 	 ���� 	 � 	

��   

  



~ 25 ~ 

 

Doporu čené a používané velikosti t ěles zkušebních vzork ů: 

Nejčastější tělesa pro stanovení statického modulu pružnosti v tlaku jsou 

válce o průměru 150 mm a výšce 300 mm, trámce o rozměru 100 x 100 x 400 

mm, nebo tělesa splňující předpoklad, že poměr délky L a průměru d je v rozmezí 

2≤L/d≤4, kde d je min. čtyřnásobek max. zrna kameniva. Takto se zkouší 

betonové vzorky podle ČSN ISO 6784 (73 1319). Lze také použít normu ČSN EN 

13 412 (73 2131) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí 

– Zkušební metody – Stanovení modulu pružnosti v tlaku, kde je postup podobný, 

ale normová zkušební tělesa jsou velikosti 40 x 40 x 160 mm. 

 

Doporu čené podmínky pro umíst ění snímacího délkového za řízení dle ČSN 

ISO 6784: 

- Snímací zařízení musí být umístěno minimálně na dvou protilehlých 

stranách, 

- U zkušebních trámců (případně krychlí) se měřící zařízení upevňuje tak, 

aby měření probíhalo na svislých výrobních plochách a bylo možné vložit 

zkušební vzorek do lisu kolmo na směr plnění, 

- Vzdálenost měřících bodů od konců tělesa musí být minimálně L/4, 

- Měřící základna H (snímaná vzdálenost) by měla být co nejdelší, minimálně 

však 2/3 d. 

 

Obrázek 2: Schéma u spo řádání  měřícího za řízení pro stanovení modulu 
pružnosti 
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4.1.2 Dynamický modul pružnosti 
Ultrazvuková impulzová metoda dle ČSN 73 1371 

Podle této normy se ultrazvuková impulzová metoda zakládá na stanovení 

rychlosti šíření UZ vlnění v betonu. Ze stanovené rychlosti šíření UZ vlnění se 

určují fyzikálně mechanické vlastnosti na základě odvozených vztahů mezi 

rychlostí šíření UZ vlnění a sledovanými vlastnostmi betonu. 

Z měření UZ lze stanovit: 

- Rychlost šíření UZ vlnění, 

- Dynamický modul pružnosti, 

- Pevnost betonu, 

- Degradaci betonu (zejména na povrchu), 

- Jiné vlastnosti (např. statický modul pružnosti, objemovou hmotnost). 

 

Uspo řádání sond: 

Uspořádání sond (budiče a snímače) ovlivňuje čas šíření čela impulzů UZ vln. 

Rozlišuje se prozvu čování: 

- Přímé (budič a snímač jsou umístěny na protilehlých stranách proti sobě), 

- Polopřímé (budič a snímač jsou umístěny na protilehlých stranách ne přímo 

proti sobě, anebo ne sousedních stranách), 

- Nepřímé (budič a sonda jsou na stejné straně) – měří se povrchové vlny. 

 

Rychlost ší ření impulz ů podélných vln v betonu: 

Pro přímé a polopřímé prozvučování se vypočte rychlost šíření impulzu ze vztahu: 

� � ��	�kms � 
υL – rychlost impulzu, L – délka měřící základny, v mm, 

T – čas včetně tkor, který uplyne při průběhu impulzu měřící základnou, v µs, tj.  

T = TL ± tkor 

tkor – korekce, která se skládá z tzv. mrtvého času přístroje a z rozdílu času šíření 

impulzů UZ vln, který se případně zjistí při kalibraci přístroje. 

Rychlost šíření impulzů se vyjádří na nejbližší 0,01 km/s nebo na 3 významná 

čísla. 
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Pokud se stanovují rychlosti impulzu v prostředích různé rozměrnosti a pro 

srovnání je třeba znát rychlost v trojrozměrném prostředí, pak je nutno použít 

součinitele pro přepočet stanovené rychlosti v dvojrozměrném a jednorozměrném 

prostředí. Tyto součinitele jsou odvislé od dynamického Poissonova koeficientu 

zkoušeného materiálu. 

 

Související sou činitele: 

k1 = 1 

 

�� � � 11 − ���  

 

�� �	� 1 − ��(1 + ��) ∙ (1 − 2��) 
 υcu	–	Poissonův koeficient (uveden v literatuře pro jednotlivé materiály), případně se 

musí stanovit 

 

Hodnota dynamického modulu pružnosti v tlaku nebo v  tahu Ecu se ur čí 

z následujícího vztahu: 

��� � & ∙ �� ∙ 1�� 	�MPa� 
 

ρ – objemová hmotnost betonu v kg/m3, υL – impulzová rychlost podélného UZ vlnění v km/s, 

k – součinitel rozměrnosti prostředí podle [4]. 

 

4.2 Přídržnost 
Vyjadřuje normálovou sílu potřebnou na odtržení jednotky plochy povrchové 

úpravy tahem od podkladu. Přídržnost je závislá na spáře mezi podkladem a 

povrchovou úpravou. V závislosti na době se může vlivem vlhkosti a teploty měnit, 

ale především se mění v důsledku rozdílné objemové změny podkladu a 

povrchové úpravy [1].  
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Stanovení p řídržnosti dle ČSN EN 13892 – 8: 

Podstata zkoušky: 

Přídržnost se stanovuje jako namáhání v tahu vynaložené příčným 

zatížením kolmým k povrchu přidržované plochy. Přídržnost se vypočítá jako podíl 

zatížení vedoucího k porušení a zkoušené plochy. Zkoušená plocha je dána 

vyvrtanou nebo vyřezanou plochou přes potěrový materiál do podkladu. 

 

Zkušební t ěleso: 

Zkušební tělesa s nejmenšími rozměry 300 x 300 x 50 mm 

s reprodukovatelnou úpravou povrchu, zhotovené z betonu podle EN 1766 druhu 

MC (040) s maximální zrnitostí kameniva 10 mm, s vodním součinitelem 0,40 a 

obsahem cementu 455 kg/m3. 

 

Ocelové odtrhové desky: 

S kruhovou plochou o průměru (50 ± 0,5) mm nebo s čtvercovou plochou o 

straně (50 ± 0,5) mm. Jejich tloušťka musí být nejméně 20 mm. Na straně, na níž 

se nanáší lepidlo, musí být plocha desky čistá a rovná s tolerancí 0,1 mm na 50 

mm délky. Musí být opatřena prostředkem sloužícím k uchycení ke zkušebnímu 

přístroji tak, aby síla byla vykládána na zkoušenou plochu bez působení 

ohybových nebo střihových sil. 

 

Prysky řice 

Např. epoxidová pryskyřice nebo metylmetaakrylátová pryskyřice. 

 

Vyřezávací prstenec nebo válec 

Umožňuje provedení válcového výřezu potěrem do hloubky (50 ± 1,0) mm. 

Stěna válcového prstence musí být ve spodní části zkosena ve výšce (1,5 ± 0,5) 

mm (k omezení působení bočních sil na zkoušenou plochu). 

 

Diamantová pila 

Umožňuje řez potěrem. 
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Odtrhový zkušební p řístroj: 

Vyhovující EN 24624 umožňující vynaložení tahové síly dostatečné 

k porušení zkušebního tělesa. Jeho přesnost musí být v rozsahu ± 2 % (pro 

většinu použití postačuje výkon 10 kN). Odtrhový zkušební přístroj musí umožnit 

vynaložení zatížení podle 3.1 EN 24624:1992 a musí být vybaven analogovým 

nebo digitálním systémem pro změření vynaložené síly. Měřící zařízení musí 

umožnit zachování čtení údaje o maximální vynaložené síle. 

 

Zkušební postup: 

Odběr vzorků potěrového materiálu, zhotovení a ošetření zkušebních těles 

musí být provedeny podle postupu uvedeného v EN 13892 – 1. Je-li výrobcem 

předepsána spojovací hmota, musí být nanesena na povrch betonového 

zkušebního tělesa. Tloušťka vrstvy potěru musí být v rozsahu deklarovaném 

výrobcem. 

Musí se použít buď kruhové nebo čtvercové odtrhové desky. Čtvercovým 

deskám se dává přednost v případech, kdy tloušťka potěru je větší než 20 mm. 

Potěrovým materiálem nebo podlahovým potěrem musí být vyvrtáno nebo 

vyřezáno nejméně 5 zkušebních ploch do hloubky asi 50 mm. Zkušební plochy 

musí být nejméně 50 mm od sebe a nejméně 50 mm od okraje zkušební plochy na 

desce. Rozměry každé plochy se musí změřit s přesností 0,5 mm. Musí být 

vypočtena zkoušená plocha a uvedena do protokolu o zkoušce. 

Po uložení se podle potřeby vyvrtají nebo vyřežou pomocí vyřezávacího 

prstence nebo pilou zkušební plochy. Výřezy musí být provedeny tak, aby 

zasahovali ještě více než 5 mm do podkladu. Nemá se použít chlazení vodou 

zejména u potěrových materiálů ze síranu vápenatého nebo u potěrových 

materiálů s hořečnatou maltovinou. Nelze-li se vyhnout chlazení vodou, musí být 

řezání provedeno nejméně jeden den před provedením tahové zkoušky. 

Poškozená zkušební tělesa se nesmí použít. 

Odtrhové desky musí být pomocí lepidla centricky přilepeny na zkoušené 

plochy. Přitom se musí zabránit přetečení lepidla přes provedené řezy. 

Tahová síla musí být vynaložena pomocí odtrhových desek kolmo ke 

zkoušené ploše. Zatížení musí být vynakládáno rovnoměrně bez rázů rychlostí 

(0,05 ± 0,01) N/(mm2.s). Zaznamená se síla vynaložená při porušení. Vyloučí se 
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výsledky každé zkoušky, u níž dojde k odtržení ve vrstvě lepidla mezi dekou a 

potěrem, a získaná hodnota je nižší než hodnota předepsaná. 

 

Vyjád ření výsledk ů: 

Vypočítají se jednotlivé hodnoty přídržnosti B podle následujícího vztahu: 

* �	+,	� Nmm�� 
Hodnota přídržnosti se vypočítá jako průměr z pěti jednotlivých výsledků 

stanovení s přesností 0,1 N/mm2. Způsob porušení zkoušeného tělesa se musí 

posoudit vizuálně.  

 

Způsoby porušení jsou následující: 

X = porušení soudržnosti ve vrstvě betonové podložky, 

X/Y = porušení mezi betonovým podkladem a potěrem, 

Y = porušení soudržnosti ve vrstvě potěru, 

Z = porušení mezi vrstvou lepidla a odtrhovou deskou [5]. 

 

Tabulka 9: T řídy p řídržnosti pro pot ěrový materiál s ho řečnatou maltovinou, 
cementem, síranem vápenatým a syntetickou prysky řicí 

Třída B0,2 B0,5 B1,0 B1,5 B2,0 

Přídržnost v N/mm2 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 

 

4.3 Pevnostní parametry 

4.3.1 Pevnost v tahu za ohybu  
Zkouší se tři zkušební tělesa o rozměrech 40 x 40 x 160 mm zhotovená 

podle EN 13892 – 1. Každé zkušební těleso se zkouší 28 dnů po zhotovení ihned 

po vyjmutí z prostředí, v němž bylo uloženo. Může-li výrobce prokázat, že 

požadovanou třídu vlastností lze dosáhnout v dřívější době, může být tato doba 

uvedena v označení za předpokladu, že všechny hodnoty deklarované pro tuto 

třídu lze dosáhnout v této době. 

Strany každého zkušebního tělesa se otřou čistou tkaninou, aby se 

odstranili ulpěné částečky materiálu. Zkušební tělesa se musí zvážit, změří se 

šířka a výška tělesa uprostřed jeho délky a musí se vypočítat jejich objemová 

hmotnost. 
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Zkušební válce se otřou, aby se odstranily ulpělé částečky materiálu nebo 

jiné nečistoty a zkušební těleso se uloží na válcové podpory jednou z odlitých 

stran centricky v obou směrech. 

Zatížení se musí vyvozovat rovnoměrně bez rázů rovnoměrnou rychlostí 

(50 ± 10) N/sec do porušení. Maximální vyvozené zatížení Ff v N se zaznamená. 

Obě poloviny zkušebního tělesa se vloží zpět do ukládacího prostoru a slouží, je-li 

to požadováno, pro stanovení pevnosti v tlaku. 

 

Pevnost v tahu za ohybu Rf, se vypo čítá z následujícího vztahu: 

./ � 1,5 ∙ +/ ∙ 23 ∙ 4� 	� Nmm�� 
Pevnost v tahu za ohybu se zaznamená s přesností 0,05 N/mm2 pro 

jednotlivá zkušební tělesa a s přesností 0,1 N/mm2 pro průměrnou hodnotu ze tří 

zkoušek [6]. 

 

Tabulka 10: T řídy pot ěrového materiálu podle pevnosti v tahu za ohybu 

Třída F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F15 F20 F30 F40 F50 
Pevnost v tahu 

za ohybu v 
N/mm2 

1 2 3 4 5 6 7 10 15 20 30 40 50 

 

4.3.2 Pevnost v tlaku 
Šest částí zkušebních těles po zkoušce pevnosti v tahu za ohybu se zkouší 

ve stejný den jako pevnost v tahu za ohybu. 

Z bočních stěn zhotovených zkušebních těles se odstraní ulpělý materiál. 

Tlačné plochy zkušebního stroje a destiček se musí otřít čistou tkaninou a 

zkušební těleso se musí umístit ve zkušebním stroji pomocí přípravku pro 

zkoušení pevnosti v tlaku tak, aby tlak byl vyvozován na boční strany a ne na 

horní stranu. 

Poloha tělesa se upraví tak, aby koncová plocha přesahovala 16 mm 

destičky. Vyřadí se všechna zkušební tělesa, u nichž není možno zajistit krychlový 

tvar pevného materiálu mezi horní a dolní destičku. Zkušební těleso se uloží velmi 

pečlivě tak, aby zatížení bylo vyvozováno na celou šířku, která je ve styku 

s destičkami. Při použití přípravku pro zkoušení pevnosti v tlaku se přípravek 

umístí centricky na dolní tlačnou desku zkušebního stroje. 
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Zatížení se musí vyvozovat rovnoměrně bez rázů, rovnoměrnou rychlostí 

(2400 ± 200) N/sec do porušení. Maximální vyvozené zatížení Fc, v N dosažené 

v průběhu zkoušky se zaznamenávají. 

Pevnost se musí vypočítat jako podíl maximálního zatížení vynaloženého 

na zkušební těleso a plochy průřezu zkušebního tělesa v místě styku s destičkami. 

.� � +�, 	� Nmm�� 
kde A je 40 mm x 40 mm. 

Pevnost v tlaku se musí zaznamenat s přesností 0,05 N/mm2 pro jednotlivá 

zkušební tělesa a s přesností 0,1 N/mm2 pro průměrnou hodnotu ze šesti částí 

zkušebních těles [6]. 

 

Tabulka 11: Pevnostní t řídy pot ěrových materiál ů (v tlaku) 

Třída C5 C7 C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C50 C60 C70 C80 

Pevnost v tlaku v 
N/mm2 

5 7 12 16 20 25 30 35 40 50 60 70 80 

 

4.3.3 Informativní výpo čet pevnosti z rychlosti ší ření 
ultrazvuku 

Pro informativní výpočet pevnosti hutného betonu potřebujeme rychlost 

šíření ultrazvuku z trojrozměrného prostředí. Pokud ji přímo nenaměříme, musíme 

ji spočítat ze vzorce: 

5�� � �� ∙ 5� 	�m ∙ s67� 
kde  vL3 je rychlost šíření ultrazvuku v trojrozměrném prostředí, 

 k3 je koeficient pro trojrozměrné prostředí, bez rozměru, 

 vL1 je rychlost šíření ultrazvuku v jednorozměrném prostředí, v m.s-1. 

Vypočtenou hodnotu zaokrouhlíme na jednotky m.s-1 přesně. Potom informativní 

pevnost betonu vypočteme dle vztahu: 

.89 � 9,9 ∙ 5��� − 56 ∙ 5�� + 87,8	� Nmm�� 
kde Rbe je pevnost v betonu, 

 vL3  je rychlost šíření ultrazvuku v trojrozměrném prostředí, v km.s-1. 

Vypočtené hodnoty se zaokrouhlí na tři platné částice. 
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C Experimentální část 

1 Měření dynamického modulu pružnosti na vzorcích 

Prováděl jsem měření dynamického modulu pružnosti na sérii sádrových 

vzorků o rozměrech 40 x 40 x 160 mm, která umožnila sestavit závislost 

dynamického modulu pružnosti na přídavku redispergovatelného polymeru. 

Vzorky byly měřeny po 28 denním zrání. 

Obecné složení jednotlivých prom ěřovaných vzork ů: 

1. Sádrové vzorky – anhydrit + vápenec (různé frakce) + aditiva + 

plastifikátor, 

2. Cementové vzorky – portlandský cement + hlinitanový cement + 

anhydrit + vápenec + aditiva + plastifikátor. 

Sádrových vzorků jsem takto zkoušel celkem 28, z toho vždy 7 vzorků pro 

každý procentuální přídavek redispergovatelného polymeru. Cementových vzorků 

jsem měl k dispozici pouze 8, to znamená 2 kusy pro každý procentuální přídavek 

polymeru. Procentuální přídavky jsou počítány z hmotnosti celé směsi. Zkoušení 

bylo provedeno pro 0, 1, 3, a 5 % přídavku RPP.  

Postup zkoušení jsem použil podle popisu uvedeném v bodě 4.1.2. s tím 

rozdílem, že jsem zanedbal tzv. mrtvý čas přístroje. Pro stanovení modulu 

pružnosti v tlaku bylo nutné stanovit dynamický Poissonoův koeficient. Tento 

koeficient totiž není stanoven pro zkoušený materiál. Další věc, kterou nebylo 

možné odhadnout je, do jaké míry bude ovlivněn Poissonův poměr přídavkem 

redispergovatelného polymerního prášku ve zkoušeném materiálu. 

 

Tabulka 12: Poisson ův pom ěr u vybraných stavebních materiál ů 

Materiál υ materiál υ 

ocel 0,33 pórobeton 0,20 
dřevo 0,14 agloporitbeton 0,16 
keramika (cihla) 0,18 barytový beton 0,20 
beton 0,20 beton baryt + litina 0,20 

 

Z tohoto důvodu jsem stanovil Poissonoův koeficient zkouškou rezonance 

dle ČSN 73 1372 pro každý vzorek zvlášť. Dalším parametrem, který jsem nebyl 

schopen bezezbytku dodržet je to, že jsem zcela nedodržel podmínky pro 

stanovení rozměrnosti prostředí a to ani v případě použití 150 kHz sondy. 
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Nicméně z logiky věci jsem jej uvažoval trojrozměrné a i výpočty se blížili této 

podmínce nejvíce.  

 

Pro stanovení Poissonova koeficientu jsem použil tyto výpočtové vzorce dle ČSN 

73 1372. Rezonanční frekvence kmitání (podélná) EbrL: 

�8>� � 4 ∙ �� ∙ @�� ∙ &	� Nmm�� 
kde  fL je naměřená vlastní frekvence podélného kmitání v kHz 

 ρ je objemová hmotnost vzorku v kg/m3 

 L je délka vzorku v m 

 

Dynamický modul pružnosti ve smyku Gbr se vyčíslí podle vztahu: 

A8> � 4 ∙ � ∙ �� ∙ @B� ∙ &	� Nmm�� 
kde  ft je naměřená vlastní frekvence příčného kmitání v kHz 

 ρ je objemová hmotnost vzorku v kg/m3 

 L je délka vzorku v m 

 k je součinitel, závislý na tvaru průřezu vzorku, pro čtverec k = 1,183 

 

Dynamický Poissonův poměr vbr: 

58> �	 �8>�2 ∙ A8> − 1	�−� 
Může nabývat pouze hodnot v intervalu (0; 0,5). Po výpočtu se zaokrouhlí na 0,02 

[8]. 

Po stanovení Poissonova koeficientu jsem byl již schopen vypočítat koeficient 

prostředí a z něj stanovit dynamický modul pružnosti v tlaku.  
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Graf 3: Závislost dynamického modulu pružnosti na m nožství RPP u 
zkušebních sádrových tráme čků 

 

 

Graf 4: Závislost dynamického modulu pružnosti na m nožství RPP u 
cementových zkušebních tráme čků 

 

 

Jak je patrné z grafů, dynamický modul pružnosti Ecu s přídavkem 

redispergovatelného polymerního prášku klesá, a to rovnoměrně s přídavkem u 

sádrových vzorků. Tím sádrové trámce s větším přídavkem redispergovatelného 

polymerního prášku prokazují větší deformaci při stálém napětí, tedy stávají se 

pružnějšími. U cementových trámečků je trend podobný, ale při přídavku prášku 

1% se hodnota modulu pružnosti výrazně zvedne.  
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2 Měření přídržnosti vzork ů na bázi sádry 

Další pokus se týkal změny závislosti přídržnosti k podkladu na množství 

redispergovatelného prášku. Pokus byl proveden v laboratořích firmy Cemix na 

sádrové samonivelační stěrce nespecifikovaného složení, podle platných norem. 

Procentuální přídavky redispergovatelného polymerního prášku jsou počítány 

z hmotnosti celé směsi.  

 
Graf 5: Závislost hodnoty p řídržnosti na množství RPP 

 

 

Z grafu závislosti hodnoty přídržnosti na množství redispergovatelného 

polymerního prášku je patrný značný pozitivní efekt na přídržnost k podkladu. 

Hodnota odtrhové síly se díky přídavku polymeru prakticky zdvojnásobila. 
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D Závěr 

Redispergovatelné polymerní prášky jsou pro své vlastnosti nedílnou 

součástí podlahových stěrek vyráběných na bázi cementu i sádry (anhydritu). Díky 

jejich výhodným vlastnostem je lze používat jako stěrky pro rozličné využití, jako 

jsou například opravy a celoplošná zpevnění povrchu, zalévání elektrického 

podlahového topení, vyplňování a lepení trhlin a prasklin podkladu. Jejich 

nespornou výhodou je i to, že ve většině případů tyto redispergovatelné polymerní 

prášky modifikují vlastnosti materiálů v závislosti na množství jejich přídavku, čímž 

je možné vyrobit směs s pouze takovými materiálovými vlastnostmi, jaké 

potřebujeme. Většinou platí závislost, že čím je větší přídavek 

redispergovatelného polymerního prášku, tím příznivější jsou vlastnosti daného 

materiálu. Tento trend je vidět na zlepšování pevností v tahu za ohybu při 

zachování pevností v tlaku či jejich mírném poklesu, přídržnosti k podkladu, 

modulu pružnosti či obrusnosti a snižují náchylnost k tvorbě trhlin. Jejich přínos se 

nemusí pozitivně projevovat pouze u vlastností zatvrdlé směsi, ale také na 

zpracovatelnosti hmoty v čerstvém stavu. V kombinaci s přídavkem ztekucovače a 

étery celulózy ovlivňují také rozlivové vlastnosti samonivelačních stěrek a snižují 

sedimentaci směsi. 
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